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Félag íslenskra sjúkraþjálfara

Reykjavík 30. nóvemer 2006.

Stjóm Félags íslenskra sjúkraþjálfara ( FÍSÞ) fagnar því að fá til umsagnar Frumvarp til laga um 

heilbrigðisþjónustu. sem lagt verður fyrir Alþingi á 133. löggjafarþingi 2006-2007. Félag 

íslenskra sjúkraþjálfara er fagfélag sjúkraþjálfara á íslandi og nær til svo til allra sjúkraþjálfara 

landsins.

Stjórn FÍSÞ finnst miður að enginn sjúkraþjálfari skuli hafa verið valinn til setu í nefndinni sem 

ráðherra skipaði í október 2003 þar sem lög þessi snerta alla sjúkraþjálfara sem veita 

heilbrigðisþjónustu, hvort sem er innan ríkisgeirans eða einkarekinnar þjónustu.

Við beinum þeirri ósk til hlutaðeigandi að félaginu verði boðin þátttaka í nefndum sem fjalla um 

málefni fagsins og stéttarinnar og þannig getum við lagt okkar lóð á vogaskálarnar strax í 

upphafi.

Stjórn félags íslenskra sjúkraþjálfara sendi inn athugasemdir sínar við drögum að frumvarpinu í 

febrúar s.l. Athugasemdir voru gerðar við fjórtán greinar frumvarpins af hálfu félagsins. Þær 

athugasemdir voru að einhverju leyti teknar til greina en alls ekki að öllu leyti og síst þær sem 

við teljum vega hvað þyngst. Því verða þær athugasemdir settar hér fram á ný í þeirri von að við 

þeim verði brugðist nú.

Umsögn stjómar FÍSÞ um frumvarp til laga um heilbrigðisþjónustu eru svohljóðandi:

12. gr. Stjórn FÍSÞ furðar sig á þeirri einsleitu mynd sem dregin er fram í tengslum við 

framkvæmdastjórnir heilbrigðisstofnana. Að það skuli skilyrt að framkvæmdastjórar 

lækninga og hjúkrunar skuli sitja í framkvæmdastjórn, séu þeir starfandi við stofnunina, 

teljum við að sé óásættanlegt. Að vísu er opnað fyrir þann möguleika að heimilt sé að 

fjölga fulltrúum í framkvæmdastjórn sé gert ráð fyrir því í skipuriti stofnunar. Það er örlítil 

breyting á orðalagi frá drögunum, en engan veginn fullnægjandi. Stjórn FÍSÞ beinir þeim 

tilmælum til Heilbrigðisnefndar Alþingis um að endurskoða þessa lagagrein m.t.t þess að
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opna enn betur fýrir setu annarra fagstétta í framkvæmdastjórn stofnana. 

Einhversskonar ákvæði um að ef starfsemi ákveðinna fagstétta ber að stórum hluta uppi 

starfsemi stofnunar svo sem endurhæfingarstofnun / sjúkraþjálfarar er að sjálfsögðu 

eðlilegt að fulltrúi þeirrar fagstéttar sitji í framkvæmdastjórn viðkomandi stofnunar.

13. gr. Gerð var alvarleg athugasemd við drög þessarar lagagreinar vegna framsetningar hennar 

og innihalds. Tekið var tillit til þess að litíum hluta þar sem fagráð er nú ætíð nefnt á 

undan læknaráði og hjúkrunarráði. Að mati stjórnar FÍSÞ er það engan veginn 

nægjanlegt þar sem lagagreinin kveður enn á um það að aðrar heiIbrigðisstéttir innan 

stofnunar eigi það undir meiri hluta lækna og hjúkrunarfræðinga innan viðkomandi 

stofnunar að stofnað verði fagráð.

Stjórn FÍSÞ leggur það því aftur til að 13. greinin fjalli einungis um fagráð, því það er í 

samræmi við nútímaáherslur í teymisvinnu. Teymisvinnan á ekki einungis að fara fram á 

gólfinu heldur iíka í stjómun og stýringu heilbrigðisstofnana.

Næstu þrjár athugasemdir koma fram óbreyttar frá fyrri athugasemdum þar sem um er 

að ræða vangaveltur um hlutverk og skörun stofnana og félaga heilbrigðisstarfsmanna.

24. gr. Félög heilbrigðisstarfsmanna hafa mörg hver sjálf sett fram lágmarkskröfur um húsnæði,

aðstöðu, tæki og búnað til rekstur heilbrigðisþjónustu. Þessar lágmarkskröfur hafa verið 

endurskoðaðar reglulega og yfirleitt í tengslum við samningagerð við HTR enda eðlilegt 

að það tvennt haldist í hendur. Telur stjórn FÍSÞ því eðlilegt að svo verði áfram og þriðji 

aðili s.s landlæknir komi þá frekar inn sem umsagnar og samræmingaraðili sé þess 

óskað.

25.gr. Þarna er um að ræða eftirlitshlutverk landlæknisembættisins sem er geysilega viðamikið 

en fram til þessa hefur það ekki verið mjög virkt allavega m.t.t. starfssemi 

sjúkraþjálfunar en frekar verið í höndum TR sem eftírfylgni og eftiriit með samningi við
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HTR. Leiðum því hugann að því hvort að ekki þurfi að að samræma þessi eftirlitshIutverk 

svo það sé aiveg Ijóst hver hefur hvaða hlutverk og hvernig því skuli sinnt.

26.gr. Að sama skapi veltum við því fyrir okkur hvers vegna verið er að færa alla 

tilkynningaskyldu og úttektir á heilbrigðisþjónustu yfir til landlæknisembættisins. Þetta 

kallar á nýtt skipulag þar og reglugerðir í stað þess að ákvæði í samningum milli 

heilbrigðisstarfsmanna og HTR hafa tryggt þetta auk þess sem greiðsla fyrir þjónustuna 

fæst ekki nema að uppfýlltum ákveðnum skilyrðum. Teljum það tvímæalalaust 

hagkvæmara að efla eftirlit og utanumhald um heilbrigðisþjónustu innan TR frekar en að 

færa þetta yfir til Landlæknisembættisins. Með því móti verður flækjustig ferlanna minna 

og úrræði einfaldari.

Verði þessar lagagreinar nr 24, 25 og 26 samþykktar þá teljum við það nauðsynlegt að 

sjúkraþjálfari verði ráðinn til til embættis landlæknis.

34.gr. Hér setjum við fram sömu athugasemd og við settum fram áður þar sem ekki var tekið 

tillit til athugasemda stjórnar FÍSÞ og er hún eftirfarandi:

Ljóst er á þessari grein og 35. grein að enn og aftur eru það einungis tvær stéttir 

heilbrigðisstarfsmanna sem eru með tryggingu fýrir stjórnunarstöðum innan 

heilbrigðiskerfisins. Stjórn FÍSÞ telur þetta í hæsta máta óeðlilegt og hvetur nefndina til 

að endurskoða þessar tvær lagagreinar.
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Að lokum vill sQóm Félags íslenskra sjúkraþjálfara þakka fyrir það tækifærí að fá þessi 

lagafrumvarp þetta til umsagnar og vonar svo sannarlega að tekið verði tilllit til þeirra 

athugasemda sem hér eru settar fram.

Virðingarfyllst,

Stjórn FÍSÞ

Auður Ólafsdóttir, formaður 

Héðinn Jónsson, varaformaður 

Mundína Á Kristinsdóttir, gjaldkeri 

Gunnhildur A ViIhjálmsdóttir, ritari 

Halldóra Eyjólfsdóttir, meðstjórnandi
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